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OVERIGE INFORMATIE.

D-Route 3
Samen de veelzijdigheid van Duitsland ontdekken

Europafi etspad R1
Dwars door Duitsland
960 km vanaf het Münsterland 
tot aan de Oder

  WELKOM!

Veelzijdigheid en afwisseling zijn de trefwoorden voor 
uw fietsreis op de D-route 3, het Duitse gedeelte van het 
Europafietspad R1. Tijdens 960 fietskilometers beleeft 
u de veelzijdigheid van Duitsland: fantastische uitzichten, 
landschappelijke verscheidenheid, kleurrijke cultuur 
en zeven UNESCO-werelderfgoederen wachten langs het 
traject op u.

Vanuit Vreden leidt de route u eerst door de vlakke cultuurlandschap-
pen van het Münsterland. De heuvelachtige regio’s van het Teutoburger-
woud, Weserbergland en de Solling lokken met verrassende uitzichten 
en schilderachtige plaatsen. In de Harz — die enkele hoogtemeters 
te  bieden heeft — zijn het juist de uitzichten van zijn beboste verhogin-
gen, die u zich bijzonder zult herinneren. Van daaruit trekt u door de 
 Magdeburger Börde naar de Elbe met de UNESCO-werelderfgoederen 
in Dessau-Roßlau en Lutherstadt Wittenberg en het biosfeerreservaat 
Mittelelbe. Op uw weg richting Berlijn leert u de heuvels van de 

 Fläming kennen en beleeft u Potsdam en de hoofdstad van Duitsland 
vanaf de fi ets gezien. Het contrast met het bruisende stadsleven wordt 
verder naar het oosten toe gevormd door de wijde landschappen van 
de „Märkische Schweiz” en de Oderbruch, waar u bij Küstrin-Kietz de 
grens met Polen bereikt. 

Waar op de route u zich ook bevindt — geen enkele dag van uw reis zal 
gelijk zijn aan een andere.

WWW.RADNETZ-DEUTSCHLAND.DE

WWW.EUROROUTE-R1.DE

WWW.RADNETZ-DEUTSCHLAND.DE

WWW.EUROROUTE-R1.DE

LANGEAFSTANDSFIETSROUTES IN ÉÉN OOGOPSLAG

HET EUROPAFIETSPAD R1.

Der Europäische Fernradwanderweg R1

Quer durch unseren Kontinent führt der Europaradweg Euro-
route R1. Auf seinem mehr als 3.500 km langen Lauf verbindet
er die französische Kanalküste bei Boulogne sur Mer mit Hanse-
und Handelsstädten wie Brügge und Den Haag. Mit dem Nord-
seewind im Rücken führt er vorbei an holländischen Windmüh-
len und kreuzt das bäuerlich anmutende Münsterland, bevor er
sich in schweißtreibenden Steigungen das Weserbergland und
den Harz hinaufschwingt. Er schlängelt sich weiter in Richtung
des UNESCO-Weltkulturerbes „Dessau-Wörlitzer Gartenreich“,
quert die wunderschönen Elbauen und taucht in das mittelalter-
liche Vier-Burgenland des Flämings ein. In Potsdam und Berlin
schnuppert er Hauptstadtluft, um dann neue Höhen in der Mär-
kischen Schweiz zu erklimmen. Von Zugvögeln begleitet erreicht
er die Oder- und Wartheniederung in Polen. Nachdem der R1
die Marienburg links und die Masurische Seenplatte rechts zu-
rückgelassen hat, trifft er bei Königsberg auf einsame Ostsee-
strände. Auf den spektakulären Dünen der Kurischen Nehrung
balanciert er ins Baltikum: Nach der litauischen Bäderarchitek-
tur und dem geschichtsträchtigen Riga erkundet er Estlands
Städte, Moore und Wälder, um schließlich in St. Petersburg
einen furiosen Höhepunkt zu erreichen.

Kein Radfernweg bietet so viel von Europa – wenn man es denn
schafft, ihn in ganzer Länge zu befahren. Der R1 trägt seinen
Namen Europaradweg zu Recht, denn 9 europäische Länder
werden durch ihn verbunden. Brandenburg und Berlin liegen
etwa in der Mitte und sind daher ein guter Ausgangspunkt, um
von hier aus in die weite Welt zu fahren. Aber vermutlich brau-
chen Sie für die Mark Brandenburg länger, als Sie denken. Denn
die märkische Natur und Kultur hat viel zu bieten. Entdecken
Sie das 90 km lange Mittelstück des R1 von Anhalt bis Berlin!

Naturpark Hoher Fläming

80 km vor den Toren Berlins liegt ein Land der Stille – der Hohe
Fläming ist nur äußerst dünn besiedelt. Meist radelt man durch
dichte, einsame Wälder, in denen noch Uhus und Schwarzstörche
brüten. Gut versteckt unter alten Buchen fließen einige der sau-
bersten und naturnahsten Bäche des Landes. Bachneunaugen,
Eisvögel, Biber, Fischotter und der seltene Europäische Edelkrebs
tummeln sich in den verschlungenen Flämingfließen.

Bei Garrey1

Planetal2 Edelkrebs
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Afwisselende landschappen, culturele hoogtepunten en culinaire lek-
kernijen beleven op een 100 % Europese route! De in totaal 3.500 kilo-
meter van het Europafi etspad R1 door negen landen hebben veel te 
 bieden. Na de start in Boulogne-sur-Mer wordt het beeld van de Euro-
pafi etsroute naast de Hollandse windmolens gekenmerkt door handels-
steden zoals Brugge en Den Haag. Na door Duitsland gefi etst te hebben, 
lokt Polen met uitgestrekte natuurlandschappen en steden van histo-
risch belang. Via Königsberg gaat het langs verlaten Oostzeestranden en 
de duinen van de Kurische Nehrung naar de Baltische staten:  Litouwse 
badarchitectuur, Riga met zijn historische betekenis, de venen en wouden 
van Estland willen ontdekt worden, alvorens het einddoel Sint-Peters-
burg te bereiken. Op iedere etappe wachten veelvuldige  indrukken, er-
varingen en ontmoetingen — tijd om op weg te gaan!

Het fi etsroutenetwerk van Duitsland is een eenheid van twaalf langeaf-
standsfi etsroutes, die alle regio’s van Duitsland met elkaar verbinden. 
Alle D-routes leiden over bestaande langeafstandsfi etsroutes en zijn zo 
geselecteerd dat interessante begin- en eindplaatsen van een fi etsreis 
eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo wordt het mogelijk 
om een fi etsreis op veilige, comfortabele en ontspannende routes te 
plannen, doordat meerdere rivier- of themafi etsroutes zonder problemen 
met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het fi etsroutenetwerk van 
Duitsland moet de fundamentele kwaliteit daarvoor waarborgen en deze 
in de komende jaren verder verbeteren. Serviceaanbiedingen, over-
nachtingsmogelijkheden of bezienswaardigheden van verschillende 
toeristische fi etsroutes worden door de D-routes aan elkaar gekoppeld 
en zijn daardoor als nieuwe, overkoepelende aanbiedingen voor fi ets-
reizigers te beleven. 

De D-routes 1 t/m 6 lopen van West naar Oost, de D-routes 7 t/m 12 van 
Noord naar Zuid en verbinden deze met elkaar. Oorspronkelijk gestart 
als „D-netwerk”, maakt het fi etsroutenetwerk van Duitsland deel uit 
van de activiteiten van het „Nationale fi etsverkeersplan 2002 tot 2012” 
van de Bondsregering. In het fi etsroutenetwerk van Duitsland zetten de 
federale overheid en de deelstaten zich gemeenschappelijk in voor 
overkoepelende standaarden en een hoog kwaliteitsniveau in het fi ets-
toerisme. 

De D-route 3 is het deel van het Europafi etspad R1 van 
de Franse Kanaalkust tot aan Sint-Petersburg. 
Hij maakt tegelijkertijd deel uit van de Eurovelo-route 2 
(Capitals Route) van Dublin naar Moskou.

HET FIETSROUTENETWERK 
VAN DUITSLAND.

Samen de veelzijdigheid van Duitsland ontdekkenSamen de veelzijdigheid van Duitsland ontdekkenSamen de veelzijdigheid van Duitsland ontdekken
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D-ROUTE 3 EN EUROPAFIETSPAD R1 — LANDSCHAPPEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

IMPRESSUM. 

Weserbergland. In een typisch middelgeberg-
telandschap staan de toerfi etsers idyllische dalen te 
wachten, waar kleine rivieren en beken doorheen stro-
men. Het slechts in de (zeldzame) stijgingen deels 

 veeleisende traject leidt op een deel 
van de D-route 9 / Weser-fi etspad 
door dorpen met schilderachtige gede-
coreerde of overdadige Weser-Renais-
sance-bouwwerken. Höxter en Bevern 
bieden van alles iets: herenhuizen 
met bewerkte gevels en ook Slot Bevern 
of Slot Corvey, met het bijna 1.200-
 jarige vestingwerk.

Harz. Een golvende koers langs de noordelijke rand 
van de Harz met een paar veeleisende hellingen, 
die echter ook in alle rust volbracht kunnen worden. 
Ter beloning vervolgens het verre uitzicht over het 
voorland van de Harz, waar de UNESCO-wereldcultuure-
rfgoederen in de Hanze- en Vrije Rijksstad van Goslar 
of in Quedlinburg al wachten. Naast de stedelijke cultu-
rele hightlights wordt in de Rammelsberg-mijn de 

meer dan 1.000-jarige geschie-
denis van het mijnwezen in 
de regio „ter plekke in de 
mijngang” verteld.

Merenland Oder-
Spree (Seenland Oder-Spree). 
Langs een prachtig merenland-
schap blijft de route ontspannend 
vlak tot aan de voet van de „Märkische Schweiz”. In deze mooie 
en afwisselingsrijke heuvel- en bergregio kan het echter voor 
de fi etser zo nu en dan inspannend worden. Als fi nale wordt 
dan het eenvoudige traject aanbevolen door de Oderbruch aan 
de Oder, samen met D-route 12 / Oder-Neiße-fi etspad naar 
Küstrin-Kiez.

Teutoburger-
woud 
  (Teutoburger Wald). 
Glooiende heuvels, 
uitgestrekte weides 
en kronkelende beek-
jes willen samen 
met geschiedkundige 
highlights verkend 
worden op dit licht tot middelzwaar te berijden trajectdeel. 
Het Hermanns monument, de historische binnenstad van 
Detmold met vorstelijk residentieslot, tal van historische 
stadscentra en prachtige tuinen en kloosters vertegen-
woordigen de veelzijdigheid van de regio.

KWALITEIT OVER DE HELE LINIE.
DE UNIEKE FIETSREIS DWARS DOOR DUITSLAND! Met navigatie dichtbij de natuur, veilige begaanbaar-
heid, een perfect netwerk van fi etsvriendelijke gastenbedrijven en servicestations zorgt de D-route 3 voor baanbreken-
de standaarden onder de langeafstandsfi etsroutes van Duitsland. Ondervind op een traject van meer dan 960 kilo-
meter door fascinerende landschappen, gastvriendelijke dorpen en bruisende steden, waarom Duitsland beschouwd 
wordt als paradijs voor actieve vakantiefi etsers.

SACHSEN-ANHALT SACHSEN-ANHALT

Hoofdstadregio (Hauptstadt-
region). Op een vlak traject gaat het 
langs de Havelmeren in het „cultuur-
landschap van Potsdam”, waar veel 
bezienswaardigheden — o.a. uit het 
UNESCO-werelderfgoed — op u wach-
ten. Over de „agenten”-brug van Glie-
nick heen fi etst men naar Berlijn; in 

de hoofdstad wordt overigens uitsluitend op fi etspaden gere-
den. Net als bij een stadsrondrit liggen belangrijke beziens-
waardigheden stuk voor stuk langs de route. Langs de Spree 
leidt het pad uiteindelijk weer „de natuur in” naar de 
 Müggelsee.

GPS. GPS-bestanden voor 
etappes en het totale traject staan 
gratis ter beschikking op  
www.radnetz-deutschland.de
om door u gedownload te worden.

HEENREIS. Wij raden u aan om met openbaar vervoer 
te komen. De hele route is goed verbonden met het langeaf-
stands- en regionale vervoer van de Deutsche Bahn. Nadere 
informatie vindt u op www.bahn.de/bahnundbike 

LITERATUURTIP. bikeline Radtouren-
buch Europaradweg R1 — gedetailleerde 
 trajectbeschrijving Verlag Esterbauer ISBN-nr. 
978-3-85000-129-8.

ADFC-fi etsroutekaart bladen 8-12, Bielefelder Verlag bladen 8-12, Bielefelder Verlag

Münsterland. Van Vre-
den naar Münster leidt de route 
door idyllische veen-, heide- 
en parklandschappen — een ge-
varieerd traject met een tame-
lijk eenvoudig profi el. Onmis-
baar voor toegewijde fi etsers is 
de fi etsstad Münster of een 
 bezoek bij de „collega’s in het 
zadel” hoog te paard tijdens de hengstparades in de 
herfst op de stoeterij Warendorf.

Biosfeerreservaat 
Mittelelbe (Biosphären-
reservat Mittel elbe). Bij Aken 
stuit de D-route 3 op de D-route 
10 / Elbefi etspad en doorkruisen 

deze alle twee het biosfeerreservaat Mittelelbe en het 
parklandschap Dessau-Wörlitz. Hier wordt op indruk-
wekkende wijze aangetoond dat pure natuur en cultuur-
landschappen in symbiose met elkaar kunnen functio-
neren. Boeiende architectuur: het Bauhaus in Dessau.

Foto’s © Münster Marketing/Ralf Emmerich; Tourist Information Lippe & Detmold; 
Weserbergland Tourismus e. V.; GOSLAR marketing gmbh; Stadtarchiv Dessau-
 Roßlau/Hertel; Horst Küttler; visitBerlin/Wolfgang Scholvien; Tourismusverband 
Seenland Oder-Spree e. V.; Fotolia – mirpic, Cartografi e © IDS 2012

WWW.RADNETZ-DEUTSCHLAND.DE

                      WWW.EUROROUTE-R1.DE

Fläming. Wittenberg, dat cul-
tuurhistorisch gezien gekenmerkt 
wordt door de schouwplaatsen van 
de Reformatie, vormt de poort 

naar de Fläming. Na een bezoek aan 
het Lutherhaus, de Slot-kerk en het Melanchthon-huis 
staan de toerfi etsers in het natuurpark Hoher Fläming 
dichte loof- en pijnboombossen, heldere beken en ver-
borgen dorpjes te wachten. Via eenvoudig begaanbare 
paden langs Middel eeuwse burchten komt men aan in 
de kuurstad Bad Belzig.
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Planen, fahren, erleben

Weitere Informationen unter 0421 / 34 62 90 

oder im Internet unter www.adfc.de/reisenplus
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www.radreisen-online.de

Katalog

Ausgewählte Radreisen 

in Deutschland, Europa und der Welt. 

Der

 2012

In der ADFC-Broschüre Deutschland per 

Rad entdecken stellen wir die schönsten 

150 Radfernwege und Regionen vor. 

Lassen Sie sich inspirieren, wohin die 

nächste Radreise gehen soll. 

Das ADFC-Tourenportal, einziges 

radtouristisches Web-Portal mit Routing-

funktion für ganz Deutschland, bietet 

Ihnen zum Download Kartenabschnitte, 

GPS-Tracks und Streckeninformationen. 

Über 5.000 fahrradfreundliche Gast-

betriebe in Deutschland fi nden Sie in der 

Online-Datenbank oder im gedruckten 

Verzeichnis von Bett & Bike. Hier sind 

Radurlauber besonders willkommen.

Der ADFC setzt sich für eine gute Rad-

wegeinfrastruktur ein. Radwege, die die 

strenge Prüfung der  ADFC-Radwege-

zertifi zierung bestanden haben, bieten 

Komfort und Qualität und dürfen sich 

ADFC-Qualitätsradroute nennen. 

Die ADFC-Radtourenkarte mit 27 

Kartenblättern im Maßstab 1:150.000 

deckt das gesamte Bundesgebiet ab, 

zusätzlich gibt es ADFC-Regionalkarten 

im größeren Maßstab für viele Regionen. 

Wer pauschal mit dem Fahrrad verreisen 

möchte, stöbert am besten erst mal in den 

Angeboten des ADFC-Radreisekatalogs 

– und spart als ADFC-Mitglied bei den 

meisten Reisen 25 €.

Tipps für Radreisen in Deutschland 

und Europa – Die ADFC-Europa- und 

Bundeslandinfos enthalten Tipps, 

Adressen, Hinweise zu Kartenmaterial 

und eine „Landeskunde für Radler“. 

In der iPhone-Applikation ADFC-mobil 

sind alle ADFC-Qualitätsradrouten aus-

führlich beschrieben. Die App bietet nütz-

liche Funktionen für die Planung, aber 

auch für die Orientierung unterwegs. So 

wird das iPhone zum Navi.
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OVERNACHTEN. Meer dan 200 fi etsvriende-
lijke gastbedrijven langs het traject. Meer dan 5.000 
in heel Duitsland. www.bettundbike.de

Uitgever: Deutscher Tourismusverband e. V.
www.deutschertourismusverband.de

Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen
Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf

Niedersächsische Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Friedrichswall 1, 30159 Hannover

Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt
Hasselbachstraße 4, 39104 Magdeburg
 

Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Turmschanzenstraße 30, 39114 Magdeburg

Ministerium für Wirtschaft und Europa-
angelegenheiten des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam
 

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Straße 2-8, 14467 Potsdam
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin

VERDERE
SPONSOREN. 
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